
 
 

 

 

 

 

 
 פרק ו, ח -מיכה פרק ה, ו ספר                 

 

 הפטרת פרשת בלק

זו  בפרשה ומפטירים לברכה, הקללה את הפך וה' ישראל, את לקלל בלעם את שכר אשר מואב מלך בלק ענין מובא השבוע בפרשת

 לברכה: בלעם קללת את שהפך זה חסד ובכללם מעולם, עמהם שעשה ה' חסדי את לישראל הנביא מזכיר בה שבספר מיכה,

הנביא מתאר את הזמן של אחרית הימים, כאשר רוב ישראל יהיו מקובצים בארץ ישראל, ומשיח  פרק ה )ו(

עלו ולא י ַרִבים, ַעִמים ְבֶקֶרבגם אותם יהודים מועטים שישארו  - ַיֲעֹקב ְשֵאִרית ְוָהָיהבן דוד ימלוך עליהם. 

לארץ ישראל, לא יהיו כמו בזמן הגלות, שהם מקבלים את השפע דרך האומות שהם דרים ביניהם, אלא 

שהמים מועילים  ֵעֶשב, ֲעֵלי טיפות גשם[-] ִכְרִביִבים ,'ה ֵמֵאתבא ה ְכַטלאדרבה, אותם יהודים יהיו 

טוב וחסד לכל האומות, והם  לעשבים ואין העשבים מועילים למים, כך יהיו ישראל כצינורות אשר ישפיעו

וגם לענין  )ז(כי ישיגו כל צרכם מעם ה'. ָאָדם,  ִלְבֵני ְיַיֵחל ְולֹא ְלִאיש, ְיַקֶוה לֹא ֲאֶשרלא יקבלו מהם דבר, 

אותם  ַבּגֹוִים, ַיֲעֹקב ְשֵאִרית ְוָהָיהגבורתם יהיה שינוי, כי לא יהיו כשה הדחויה בין האריות, אלא אדרבה, 

לגבי הגויים, שהם העמים הגדולים בכמותם אך פחותים בחשיבותם,  ַרִבים, ַעִמים ְבֶקֶרבישארו יהודים ש

כאריה בוגר היוצא  - ַיַער ְבַבֲהמֹות ְכַאְרֵיהכי הם קיבוץ של המון אדם ללא מלך ומנהיג, ינהגו בהם ישראל 

כניעום, וכלפי ה'עמים', שהם ממקומו וטורף בהמות גדולות, כך ילחמו ישראל בגויים גדולים אלו וי

כאריה צעיר, היושב סמוך  - צֹאן ְבֶעְדֵרי ִכְכִפירהקטנים בכמותם אך גדולים בחשיבותם, יהיו ישראל 

למעונו וטורף רק בהמות קטנות העוברות שם, וכך אותם עמים שיש להם מלך ומנהיג יקבלו ברובם את 

מת גוג ומגוג ילחמו ישראל, והם יהיו חלשים מלכות ה', ורק באותם עמים שיבואו לירושלים למלח

 ְוֵאיןהכפיר סמוך למעונו,  ְוָטַרף ְוָרַמס,האריה למקום רחוק  ָעַבר ִאם ֲאֶשרלעומתם כצאן למול האריה, 

 ְוָכלעל הצוררים הלוחמים בהם בפועל, יהיה די בהרמת יד אחת כדי לנצחם,  - ָצֶריָך ַעל ָיְדָך ָתֹרם )ח( ַמִציל.

אחרי מלחמת  ַההוא, ַבּיֹום ְוָהָיה )ט(מעצמם.  ִיָכֵרתושאינם נלחמים בפועל אלא רק דורשים רעתם,  יָך,ֹאְיבֶ 

 ְוַהֲאַבְדִתי ִמִקְרֶבָך, סוֶסיָך ְוִהְכַרִתיכבר לא יצטרכו ישראל כלל להלחם בגויים,  ,'ה ְנֻאםגוג ומגוג, 

הערים השייכות לכלל הארץ, והם הערים של  - ַאְרֶצָך ָעֵרי ִהְכַרִתיוְ  )י(כי לא תצאו כלל למלחמה.  ַמְרְכֹבֶתיָך,

האומרים אם  ִמָּיֶדָך, ְכָשִפים ְוִהְכַרִתי )יא( .כי לא יהיה בהם צורך ִמְבָצֶריָך, ָכל ְוָהַרְסִתיהנשק והמרכבות, 

 )יב( ָלְך. ִיְהיו לֹאבמלחמה,  האומרים לפי ה'עונה' והזמן מתי ינצחו - וְמעֹוְנִניםיצליחו במלחמה או לא, 

 ֲאֵשיֶריָך ְוָנַתְשִתי )יג( ָיֶדיָך. ְלַמֲעֵשה עֹוד ִתְשַתֲחֶוה ְולֹא ִמִקְרֶבָך,של עבודה זרה  וַמֵצבֹוֶתיָך ְפִסיֶליָך ְוִהְכַרִתי

 - ָשֵמעו לֹא ֲאֶשר ַהּגֹוִים ֶאת ָנָקם וְבֵחָמה ְבַאף ְוָעִשיִתי )יד(העשויות לעבודה זרה.  ָעֶריָך ְוִהְשַמְדִתי ִמִקְרֶבָך,

 ובאותו זמן יעשה ה' נקמה גדולה בגויים אשר לא ישמעו לחזור לדת האמת ולקבל עליהם מלכות שמים. 

י לאחר שבתחילה רצה להתווכח עם ישראל בפני ראשי העם, שנאמר )פ"ג פ"א( " פרק ו )א( ְמעּו ָנא ָראשֵׁ שִׁ

ינֵׁ  לַיֲעֹקב ּוְקצִׁ ְשָראֵׁ ית יִׁ ְשָפט ,י בֵׁ ", והם לא רצו לשמוע, אומר להם עתה שבחר ה' ֲהלֹוא ָלֶכם ָלַדַעת ֶאת ַהמִׁ

 ְוִתְשַמְעָנה ֶהָהִרים,בפני[ -] ֶאת ִריב קוםלנביאו,  ֹאֵמר 'ה ֲאֶשר ֵאת ָנא ִשְמעושופטים אחרים תחתיהם, 



 
 
 
 
 
 

 

 

 ,'ה ִריב ֶאת ָהִרים ִשְמעו )ב(תחת ראשי יעקב וקציני ישראל, שאינם רוצים לשמוע.  קֹוֶלָך, ַהְּגָבעֹות

על  ַעמֹו, ִעם 'ַלה ִריב ִכישעליהם התייסדה הארץ בעת שבראה ה' מן התהום,  ָאֶרץ, מֹוְסֵדישהם  ְוָהֵאָתִנים

הרעות  ֶמה ַעִמי,וכך אומר ה' לישראל,  )ג(להראות שהוא צודק בדבריו.  ִיְתַוָכח, ִיְשָרֵאל ְוִעםשחטאו נגדו, 

והרי עשיתי לך רק טובות, ואף על פי שבעבור אותם טובות היה ראוי שתהיו חייבים  ְלָך, ָעִשיִתיאשר 

ייעִׁ וכי  - ֶהְלֵאִתיָך וָמהבהודאה ועבודה,  ומפרש את הטובה הראשונה,  )ד( ִבי. ֲעֵנהאותך בעבודה קשה,  ַיְפתִׁ

ואף על פי שעדיין לא הגיע הזמן הראוי לגאולה, והיה  - ְפִדיִתיָך ֲעָבִדים וִמֵבית ִמְצַרִים, ֵמֶאֶרץ ֶהֱעִלִתיָך ִכי

שילמד את האנשים,  ֹמֶשה ֶאת ְלָפֶניָך ָוֶאְשַלחזה עדיין ראוי להיות 'בית עבדים', פדה אותם ה' קודם הזמן, 

ומוכיח להם עתה כיצד לא הוצרכו  )ה(ת הנשים. שהיתה מלמדת א וִמְרָיםשיהיה כהן לה',  ַאֲהֹרןאת 

 ָעָנה וֶמהשרצה שבלעם יקטרג על ישראל,  מֹוָאב, ֶמֶלְך ָבָלק ָּיַעץ ַמה ָנא ְזָכר ַעִמי,להתייגע בעבודה קשה, 

 שאמר לו שטוב בעיני ה' לברך את ישראל כיון שהשגחתו דבוקה בהם לטובה, ולכן יעץ ְבעֹור, ֶבן ִבְלָעם ֹאתֹו

ששם התחיל משה לבאר להם את  ַהִשִטים, ִמןלו להכשילם בבנות מואב כדי שתסור מהם ההשגחה. 

ששם נעשו להם  ַהִּגְלָּגל,שהגיעו אל  ַעדהתורה, וללמד אותם מה ה' דורש מאיתם ]וכמו שיבואר להלן[, 

שאינו דורש מהאדם  ,'ה תִצְדקֹו ַדַעת ְלַמַעןניסים בבקיעת הירדן וראו שחזרה אליהם השגחת ה' לטובה, 

וקודם שיבאר מה לימד אותם משה שה' דורש מהם, מביא את מה שחשבו ישראל  )ו(עבודה קשה ומייגעת. 

באיזו מנחה ונדבה אקדם את פני ה',  - 'ה ֲאַקֵדם ַבָמהלאחר שנכשלו בשיטים וחטאו בבעל פעור, ואמרו, 

באיזו דרך אכופף את קומתי  - ָמרֹום ֵלאֹלֵהי ִאַכף, ששם הוי"ה מורה על כך שהוא מהווה את כל המציאות

לפניו מצד שהוא האלוקים, המורה על מידת הדין, והחוטא לפניו ראוי לעונש גדול. וכנגד השאלה 

 ֵפיְבַאלְ  'ה ֲהִיְרֶצה )ז( ָשָנה. ְבֵני ַבֲעָגִלים ְבעֹולֹות, ַהֲאַקְדֶמּנוהראשונה, במה ראוי לקדם את פני ה', אומר, 

הבאים לנסכים, והרי לא ירצה בהם ה'. וכנגד  ָשֶמן ַנֲחֵלי ְבִרְבבֹותשהם טובים מעגלים בני שנה, או  ֵאיִלים,

כי היה ראוי להביא  ִפְשִעי, ְבכֹוִרי ַהֶאֵתןשאלתו השניה, במה ייכנע לפני האלוקים לכפר על פשעו, אומר, 

ובעד החטא, שהוא השוגג,  - ַנְפִשי ַחַטאת ִבְטִני ְפִריבן, ככפרה על הפשע הנעשה במזיד את הבן הבכור כקר

ועתה חוזר לומר את מה שלימד אותם משה רבינו בשיטים,  )ח(היה ראוי להקריב את הבנים הקטנים. 

יאמר לך לעשות  - טֹוב ַמה ָאָדם ְלָך ִהִּגידשאין ה' דורש מהאדם דברים קשים ומייגעים מעין אלו, אלא 

 ִמְמָך דֹוֵרש 'ה וָמהים לך מצד שאתה אדם, והם המשפטים ההגונים שבין אדם לחבירו, דברים הטוב

 ִמְשָפט, ֲעשֹות ִאם ִכיבמצוות שבין אדם לחבירו אין ה' אומר לך ומבאר, כי במצוות שבין אדם למקום. 

שיעזור כל  ֶחֶסד, ַבתְוַאהֲ שלא יגזלו בני אדם ולא יעשקו זה את זה, לקיום העולם, שקיום המשפט יועיל 

שילך האדם  - ֱאֹלֶהיָך ִעם ֶלֶכת ְוַהְצֵנעַ  ש מהם ה'המצוות שבין אדם למקום דור אדם לחבירו. ולגבי

ויתקדש בקדושתו, ודברים אלו יעשה בצניעות ובענווה, יתדבק במידותיו  ,במידותיו של הקדוש ברוך הוא

 :ל מצוות ה', אלא ילך בהצנע לכת עם ה'ולא ינסה להעמיק בחקירות פילוסופיות, ולא יתחכם ע

 


